MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (MPC/SC)
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL Nº 2 – MPC/SC, DE 26 DE JULHO DE 2022
A Procuradora-Geral de Contas do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina,
em razão de erro material, torna pública a renumeração do subitem 6.4.9.1 do Edital nº 1 – MPC/SC, de
28 de junho de 2022, conforme a seguir especificado.
Torna públicas, ainda, em atenção às impugnações deferidas, as seguintes alterações do edital
supracitado, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens:
a) a retificação dos requisitos para o Cargo 1: Analista de Contas Públicas – Especialidade: Direito e para
o Cargo 2: Analista de Contas Públicas – Especialidades: Administração, Contabilidade, Economia ou
Engenharia, constantes do subitem 2.1;
b) a retificação dos subitens 5.1.6.1, 5.2.6.1, 10.1, 11.1, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 e 11.11.3;
c) a retificação de objetos de avaliação referentes a Língua Portuguesa dos conhecimentos básicos para
todos os cargos, e referentes a Direito Constitucional dos conhecimentos específicos para o Cargo 1:
Analista de Contas Públicas – Especialidade: Direito, bem como dos objetos de avaliação referentes a
Gestão e Governança de Tecnologia da Informação dos conhecimentos específicos para o Cargo 2:
Analista de Contas Públicas – Especialidade: Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia,
constantes do subitem 15.2.1; e
d) a exclusão integral dos objetos de avaliação referentes a Engenharia de Software e do tópico 4 dos
objetos de avaliação referentes a Gestão e Governança de Tecnologia da Informação dos
conhecimentos específicos para o Cargo 2: Analista de Contas Públicas – Especialidade: Administração,
Contabilidade, Economia ou Engenharia, constantes do subitem 15.2.1.
[...]
2 DOS CARGOS
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ANALISTA DE CONTAS PÚBLICAS – ESPECIALIDADE: DIREITO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
[...]
CARGO 2: ANALISTA DE CONTAS PÚBLICAS – ESPECIALIDADES: ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE,
ECONOMIA OU ENGENHARIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Administração, Contabilidade, Economia, ou Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC.
[...]
5.1.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL
5.1.6.1 Será convocado(a) para se submeter à avaliação biopsicossocial o(a) candidato(a) com a inscrição
deferida para concorrer como pessoa com deficiência mais bem classificado(a) na prova discursiva de
acordo com o quantitativo previsto no quadro constante do subitem 10.1 deste edital, considerando-se
a seguinte fórmula: NFPO/3 + NFPD × 5, em que NFPO representa a nota final nas provas objetivas, e
NFPD, a nota final na prova discursiva, respeitados os empates da última posição.
[...]
5.2.6 PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA
PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS(ÀS) CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS)
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5.2.6.1 Será convocado(a) para se submeter ao procedimento de heteroidentificação para verificação da
condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos(às) candidatos(as) negros(as) o(a)
candidato(a) que se autodeclarar negro(a) mais bem classificado(a) na prova discursiva de acordo com o
quantitativo previsto no quadro constante do subitem 10.1 deste edital, considerando-se a seguinte
fórmula: NFPO/3 + NFPD × 5, em que NFPO representa a nota final nas provas objetivas, e NFPD, a
nota final na prova discursiva, respeitados os empates da última posição.
[...]
6.4.9.1 Após a divulgação da relação final dos(as) candidatos(as) com a inscrição deferida, qualquer
cidadão poderá representar contra os(as) candidatos(as) inscritos(as), inclusive anonimamente,
mediante oferecimento ou indicação de provas, por meio do endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpc_sc_22_servidor, em link específico, no período
estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital.
6.4.9.1.1 O deferimento da inscrição poderá ser revisto pela Comissão de Concurso, se for verificada a
falsidade de qualquer declaração ou de documento apresentado, admitindo-se recurso dessa decisão
para o Conselho Superior do MPC/SC.
6.4.9.1.1.1 A anulação de inscrição deferida poderá ter por fundamento o resultado da sindicância de
vida pregressa e investigação social, não obstante o preenchimento dos requisitos exigidos, ou qualquer
nova informação que assim o justifique, surgida a qualquer tempo antes da posse.
[...]
10 DO EXAME DE HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL
10.1 Para cada cargo/especialidade/sistema de concorrência, serão convocados(as) para o exame de
higidez física e mental os(as) candidatos(as) mais bem classificados(as) nas provas objetivas e discursiva,
considerando-se a seguinte fórmula: NFPO/3 + NFPD × 5, em que NFPO representa a nota final nas
provas objetivas, e NFPD, a nota final na prova discursiva, de acordo com o quantitativo especificado
no quadro a seguir, respeitados os empates na última posição:
[...]
11 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
11.1 Serão avaliados os títulos dos(as) candidatos(as) considerados aptos(as) no exame de higidez física
e mental mais bem classificados(as) nas provas objetivas e discursiva, considerando-se a seguinte
fórmula: NFPO/3 + NFPD × 5, em que NFPO representa a nota final nas provas objetivas, e NFPD, a
nota final na prova discursiva, de acordo com os quantitativos previstos no quadro constante do
subitem 4.1 deste edital, incluindo-se o cadastro de reserva, respeitados os empates na última posição.
[...]
11.3.1 PARA O CARGO 1: ANALISTA DE CONTAS PÚBLICAS – ESPECIALIDADE: DIREITO
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR
VALOR DE
ALÍNEA
TÍTULO
MÁXIMO DOS
CADA TÍTULO
TÍTULOS
[...]
[...]
[...]
[...]
Certificado de conclusão de curso de especialização na
área do Direito (com carga horária mínima de 360 horasaula) ou certificado de conclusão, com aproveitamento,
de curso regular (com carga horária mínima de 720 horasJ
0,38
0,38
aula) promovido por escola preparatória do Ministério
Público ou da Magistratura, reconhecido pela
Administração Superior, vedada a acumulação dos
referidos títulos
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Certificado de conclusão de curso de especialização com
carga horária mínima de 360 horas-aula, nas áreas:
K
0,33
0,33
Administração, Administração Pública, Contabilidade,
Economia ou Engenharia
[...]
[...]
[...]
[...]
11.3.2 PARA O CARGO 2: ANALISTA DE CONTAS PÚBLICAS – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE, ECONOMIA OU ENGENHARIA
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR
VALOR DE
ALÍNEA
TÍTULO
MÁXIMO DOS
CADA TÍTULO
TÍTULOS
[...]
[...]
[...]
[...]
Certificado de conclusão de curso de especialização com
carga horária mínima de 360 horas-aula, nas áreas:
Matemática, Ciências atuariais, Estatística, Ciência de
Dados, Arquitetura de Software e Cybersecurity, Análise e
I
Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação,
0,47
0,47
Sistemas de Informação, Segurança da Informação,
Gestão da Tecnologia da Informação, Informática, Banco
de Dados, Engenharia de Software e Engenharia da
Computação
Certificado de conclusão de curso de especialização com
carga horária mínima de 360 horas-aula, nas áreas:
J
0,41
0,41
Direito, Administração, Administração Pública, Economia,
Contabilidade, Engenharia
[...]
[...]
[...]
[...]
11.3.3 PARA OS CARGOS 3 E 4: TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICO EM CONTAS
PÚBLICAS
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR
VALOR DE
ALÍNEA
TÍTULO
MÁXIMO DOS
CADA TÍTULO
TÍTULOS
Diploma ou certificado de conclusão de curso superior na
A
1,80
1,80
área de Direito, reconhecido pelo MEC
Diploma ou certificado de conclusão de curso superior na
B
1,80
1,80
área de Administração, reconhecido pelo MEC
Diploma ou certificado de conclusão de curso superior na
C
1,80
1,80
área de Engenharia, reconhecido pelo MEC
Diploma ou certificado de conclusão de curso superior na
D
1,80
1,80
área de Economia, reconhecido pelo MEC
Diploma ou certificado de conclusão de curso superior na
E
1,80
1,80
área de Contabilidade, reconhecido pelo MEC
Diploma ou certificado de conclusão de curso superior em
F
qualquer área de formação, com exceção das elencadas
1,00
1,00
nas Alíneas A a E deste quadro, reconhecido pelo MEC
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
10,00
[...]
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11.11.3 Para a comprovação de conclusão de curso de graduação, alíneas F e G do subitem 11.3.1 deste
edital, alíneas E e F do subitem 11.3.2 deste edital e alíneas A a F do subitem 11.3.3 deste edital,
adicional ao exigido ao requisito, será necessário o envio da imagem de dois documentos:
a) diploma ou certificado de conclusão de curso superior na área de formação a fim de se verificar o
cumprimento do requisito disposto no item 2 deste edital; e
b) diploma ou certificado de conclusão de curso superior adicional ao apresentado como requisito
definido no item 2, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC), conforme alínea que deseja pontuar. Também será aceito certificado/declaração de
conclusão de curso de graduação, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que
acompanhado do histórico escolar do(a) candidato(a).
[...]
15 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
[...]
15.2 CONHECIMENTOS
15.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos a seguir.
CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: [...] 7 Correspondência oficial (Conforme Manual de Redação da Presidência
da República e Manual de Padronização e Redação dos Atos Oficiais de Santa Catarina). [...].
[...]
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 1: ANALISTA DE CONTAS PÚBLICAS – ESPECIALIDADE: DIREITO
[...]
DIREITO CONSTITUCIONAL: [...] 8.4 Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) e Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994). [...].
[...]
CARGO 2: ANALISTA DE CONTAS PÚBLICAS – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE,
ECONOMIA OU ENGENHARIA
[...]
GESTÃO E GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 1 Gerenciamento de serviços (ITIL v4). 1.1
Conceitos básicos, estrutura e objetivos. 1.2 Ciclo de vida do serviço. 1.3 Estratégia de serviço, desenho
de serviço, transição de serviço, operação de serviço, melhoria de serviço continuada. 2 Gerenciamento
de projetos. 2.1 PMBOK 7ª edição. 2.2 Projetos e a organização. 2.3 Escritório de projetos. 2.4 Modelos
e características. 2.5 Processos, grupos de processos e área de conhecimento. 3 Governança de TI
(COBIT 2019). 3.1 Conceitos básicos, estrutura, princípios e objetivos. 3.2 ABNT NBR ISO/IEC
38500/2018 –Tecnologia da informação - Governança da TI para a organização).
[...]
CIBELLY FARIAS
Procuradora-Geral de Contas do MPC/SC
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